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Til avtalepartene 

Jordbruksforhandlinger 2022    
Gjennom Landbruksvikarordningen i jordbruket er ansvaret for beredskap ved akutt sykdom og krise 
hos den norske bonden plassert hos Landbrukstjenestene. For å kunne tilby denne beredskapen er det 
viktig å se sammenhengen mellom de ulike velferdsordningene i jordbruket. 

• Forskrifter må til enhver tid tilpasses forandringer i samfunnet. 

• Det blir lønnet ut flere årsverk sykdom enn det i dag er løyvd tilskudd gjennom 
landbruksvikarordningen. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for at 
landbrukstjenestene kan tilby kvalifisert arbeidskraft ved ferie/fritid som i neste omgang blir 
benyttet ved sykdom mv. Antall årsverk landbruksvikar må økes, og det er viktig å ha fokus på 
hvordan disse er disponert mellom ulike fylker.  

Lønnsomhet og inntekt i landbruket har stor betydning for lønnsevne. Vi ser at dårlig likviditet fører 
til at man dessverre prioritere ned ferie/fritid, med de konsekvenser dette kan få for sykdom hos 
bonden. Det er derfor viktig først og fremst å se på muligheter for inntekter i landbruket, men også 
hvordan man kan reduseres kostnader. 

Våre regneeksempel er basert på fremforhandlet minstelønnstariff mellom partene i arbeidslivet. 
Kostnaden til kvalifisert arbeidskraft er i mange tilfelle høyere enn dette. 

Prioriterte punkt 

1. Tilskudd 
Tilskudd til velferdsordninger er plassert i «grønn boks» i WTO og det er ingen grense for 
økning i tilskudd. Generelt så bør alle tilskudd følge kostnadsutviklingen. Tilskudd per dag ved 
sykdom har ikke blitt regulert i forhold til kostnadsutviklingen og har stått i ro de tre siste 
årene. 

• Tilskudd per dag ved sykdom må økes til minimum kr. 2.070,- 

• Tilskudd ved ferie og fritid må økes til minimum kr. 120.000,-. 

2. Avløsning ved sykdom og fødsel mv. 
Det bør gjøres en ny vurdering i forhold til samordning mellom avløsertilskudd ved sykdom og 
fødsel og lønnsinntekter. 

3. Øremerke budsjettmidler til opplæring av landbruksvikar og avløser 
Øremerke 1 million til erstatning for utfasing av KIL-midler. 

 

Se vedlegg for mer utfyllende informasjon! 

 

 

 

 



Vedlegg 
 

 
Tilskudd 

For å dekke kostnadene må tilskudd pr. dag under ordningen for avløsning ved sykdom økes til 
minimum kr. 2.070,-.  

• Når det gjelder avløsning under sykdom var den reelle lønnskostnaden etter minstetariff i 
2021 kr. 2.068,-1 pr. dag og tilskuddet var kr. 1.670,- pr. dag. Dette medfører ein egenandel pr. 
dag på kr. 398,-, bare på ordinær timelønn. Ofte så vil andre kostnader som overtid, 
helgetillegg og kjøring komme i tillegg. Ved langvarig sykdom medfører dette en stor 
økonomisk belastning i tillegg til selve sykdommen. 

For å gi ett bedre tilbud om ferie og fritid innen jordbruket, må tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 
økes til minimum kr. 120.000,-.  

• Timeprisen bonden måtte betale for kvalifisert arbeidskraft etter minstetariff i 2021 var kr. 
275,792, inklusive påslag. En bonde med maks tilskudd på kr. 87.800,- fikk da ferie- og 
fritidsavløsning i ca. 318 timer eller ca. 42 dager. Vi ønsker at tilskuddet skal dekke minimum 
en fridag i uken, i tillegg til en uke ferie. Etter tariff vil lønn for arbeid for fri en ukedag koste 
kr. 2.068,- og fri en helgedag koste kr. 2.585,-3. I tillegg vil ofte andre kostnader som kjøring 
komme i tillegg. 

Avløsning ved sykdom og fødsel mv. 

Til jordbruksforhandlingene i 2019 la Landbruksdirektoratet (LD) fram Rapport 18/2019 om 
konsekvenser av å avvikle samordning mellom tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. og 
jordbrukers lønnsinntekt. Vi mener at LD sin konklusjon om at fradrag for lønn fører til en vriding av 
tilskudd fra NAV til jordbruksavtalen er misvisende, da denne forutsetter at bonden leier inn like mye 
avløsning uavhengig av tilskuddet. 

• Ingen samordning med lønnsinntekter fra møte-/styrehonorar fra verv innen landbruket.  

• Vurdere å se på muligheten til å ta vekk samordning mot annen inntekt for de første 16 dagene 
av en sykdomsperiode. 

Øremerke budsjettmidler til kursing av landbruksvikar og avløser 

Det ble ved fastsetting av «Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og 
kompetanseheving» vedtatt å ikke lenger øremerke midler til kursing av landbruksvikar og avløser. 
Tidligere er det øremerket 1 million til disse kursene via KIL-midler. Det ble samtidig i 
fastsettingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet vist til at det er viktig å sikre god kompetanse 
blant avløser og landbruksvikar, og man mener at det kan være naturlig å drøfte dette i forbindelse 
med jordbruksforhandlingene. Dette vil i så tilfelle være et budsjettmessig spørsmål. Vi mener at det 
er viktig at minimum samme beløp blir øremerket dette formålet. 

 

Med hilsen 
Norske Landbrukstenester 
(sign) 
Inge Martin Karlsvik 
Styreleder 

 
1 Kr. 275,79 pr. time x 7,5 timer 
2 Minstelønn pr. time kr. 201,75. Sosiale kostnader, forsikring med mer 36,7 % 
3 Tillegg for helg etter allmenngjort tariffavtale er 25 % 


